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 جوائز بطولة تل مرعب للسيارات

 

عداد السيارات المشاركة أيتم احتساب المراكز الفائزة والجوائز في سباق صعود تل مرعب حسب 

 لكل فئة كالتالي:

 / الهايلوكس / وفئتي ستة سلندر وثمانية سلندر غاز وثمانية سلندر جير عاديسلندر أوال: فئتي ستة 

في حال  الخامسللمركز األول وجوائز نقدية من المركز الثاني وحتى المركز  ةتمنح جائزة سيار -1

 و أكثر.أ سبعةعدد السيارات المشاركة  بلوغ

 وأقل ثةثالمن  أكثراألولى إذا كان عدد السيارات المشاركة  الثالثةتمنح جوائز نقدية للمراكز  -2

 .سيارات سبعةمن 

 .سيارات و ثالثةأتمنح جائزة نقدية للمركز األول فقط إذا كان عدد السيارات المشاركة اثنتان  -3

يسمح للمتسابق المشاركة في حال رغبته  إذا كان عدد السيارات المشاركة واحدة فقط -4

 .بتحقيق رقم قياسي جديد ويمنح درع تكريمي على المشاركة

 المفتوحةالفئة ثانيا: 

للمركز األول وجوائز نقدية للمركز الثاني والمركز الثالث إذا كان عدد  ةتمنح جائزة سيار -1

 و أكثر.أ خمسةالسيارات المشاركة 

ثالثة أو تمنح جوائز نقدية للمركز األول والمركز الثاني فقط إذا كان عدد السيارات المشاركة  -2

 .أربعة سيارات

 فقط إذا كان عدد السيارات المشاركة اثنتان. تمنح جائزة نقدية للمركز األول -3

يسمح للمتسابق المشاركة في حال رغبته  إذا كان عدد السيارات المشاركة واحدة فقط -4

 .بتحقيق رقم قياسي جديد ويمنح درع تكريمي على المشاركة
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 مالحظات هامة:

 يتم احتساب الفوز للمشارك في حال اجتياز خط النهاية. 

 كة هي السيارات التي يتم تسجيلها للمشاركة وتنطبق عليها شروط الفحص السيارات المشار

 محاولة صعود واحدة على األقل. تسجل الفني و

  سلندر مفتوح8سلندر مفتوح و6في الفئة المفتوحة تم دمج الفئتين 

 سلندر8 تم إضافة فئة LS غاز 

 تم إضافة فئة الهايلوكس 

 شروط بطولة تل مرعب للسيارات

 الشروط العامة

 

يجب على جميع المشاركين في السباق التواجد قبل موعد السباق بمدة وقدرها على  .1

 .ساعات 3 األقل

 دخول عند( قيادة رخصة أو هوية بطاقة) شخصية إثباتإبراز يجب على جميع المشاركين  .2

 .السباق

 .سنة 21 قل من السن القانونيأال يسمح بدخول أي مشترك  .3

الذي يرغب في المشاركة تعبئة استمارة التسجيل كاملة، وقراءة اإلقرار  متسابقاليجب على  .4

 والتوقيع عليه. وسوف يتم إصدار رقم للمتسابق خاص به.

يجب على جميع المتسابقين استخدام نظام التسجيل اإللكتروني للسباق من خالل تحميل  .5

يتم احتساب مبلغ إضافي تطبيق نادي ليوا الرياضي المتوفر للهواتف الذكية مع العلم أنه س

 .للتسجيل معادل لمبلغ المشاركة في حال عدم التسجيل مسبقا بالتطبيق اإللكتروني

ول عن )سيارته( ول األؤالمس المتسابقيعتبر  و، يجب توقيع المتسابق على استمارة التسجيل .6

 .السباق لهذا الموضوعة باألنظمةلتزام مساند له لإلال وعن أعضاء الفريق
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 يجوز لكل متسابق المشاركة في أكثر من فئة.  .7

 .السباق في  للتسجيل المقررة الرسوم يجب دفع  .8

 جميع الفئات المشاركة تخضع للفحص الفني. .9

مساء   الخامسةوحتى الساعة  مساء   الواحدةالفحص الفني لجميع السيارات من الساعة يبدأ  .10

 .الفني الفحص إجراء بدون المنافسة دخول سيارة ألي يوم السباق ولن يسمح 

 .الفني الفحص إجراء قبل السباق منطقة لن يسمح ألي )سيارة( بمغادرة  .11

يشتبه التالعب فيها قبل أو بعد  على الفحص الفني فحص أي )سيارة( يحق للجنة القائمة .12

 شطب النتيجة.تالسباق وفي حالة ثبوت ذلك فإنها تستبعد من السباق و

 السائق الذي وقع اإلقرار كسائق في السباق. ال يسمح بتغيير السائق، ويعتمد .13

يحق للجنة المنظمة منع أي متسابق من الدخول للسباق في حالة مخالفته أنظمة وقوانين  .14

 السباق.

 قيامه باالستعراض في منطقة السباق. سيتم حرمان أي متسابق من المشاركة في حالة  .15

 ب طارئ.للجنة المنظمة الحق في إلغاء أو تأجيل أي جولة ألي سب .16

 نظام التوقيت المستخدم شعاع اّلليزر. .17

 ( فقط ويتم احتساب أفضل توقيت.2يسمح للمتسابق بمحاولتين ) .18

 أو التراجع عنها. ةنطالقيسمح للمتسابق التقدم عن نقطة اإلال  .19

و عطل أو حادث أية: االنطالق قبل إعطاء اإلشارة يخسر المتسابق المحاولة في الحاالت التال .20

 أو عدم وقوف المتسابق في خط االنتظار. فني

في حالة االحتجاج على أي شيء بالسباق يجب أن يكون االحتجاج بالطريقة الرسمية  .21

ويوقع عليه المتسابق أو مدير الفريق، ويسلم لرئيس اللجنة الفنية للسباق، ويتم  ةومكتوب

 النظر فيه بعد السباق.

 إستثناء المتسابق تحت أي ظروف و إعادة النظر فيه.يحق لرئيس اللجنة أو اللجنة المنظمة  .22

 يحق للجنة العليا تغيير و تعديل ما يرونه مناسب في هذا القانون. .23

  )wheel base(ال يسمح بتغيير الويل بيس الوكالة .24
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 شروط األمن والسالمة

  على كل متسابق إتباع شروط األمن والسالمة التالية للحفاظ على سالمته وسالمة المتسابقين

 اآلخرين.

 . (LSC دة منمعتم)ارتداء الخوذة الواقية للرأس  .1

  ارتداء المالبس المخصصة للسباق. .2

 ارتداء األحذية المخصصة للسباق. .3

 عدم ارتداء الزي الوطني. .4

 يتوجب على المتسابق ارتداء طقم السباق أو المالبس الرياضية شاملة لجميع أعضاء الفريق. .5

 (.LSCيتوجب على المتسابق إحضار خوذته الخاصة المطابقة للمواصفات العالمية ) .6

 (.hand brakeلى المكبح اليدوي )إضافة من وجود مكابح أمامية وخلفية باإلالبد  .7

 كد من صالحيتها.أفي السيارة والت لالستخدامالسيارة بطفاية للحريق صالحة  يجب تجهيز .8

لتزام بتركيب طفاية حريق مركزية بأربع نقاط حول المحرك )وفي حالة عدم وجودها تستبعد اإل .9

 .السيارة من السباق(

حدوث أي خلل أو عطل يجب تجهيز السيارة بمقبض أمامي وخلفي لسحب المركبة في حالة  .10

 ثناء السباق.أفني للمركبة 

( و ثالثي أو خماسي يجب وضع حزام األمان أثناء القيادة )يشترط أن يكون حزام أمان رباعي .11

 لبعض الفئات.

( LSCللمواصفات العالمية ) ( مطابقRoll Cageيجب أن تزود جميع السيارات بقفص الحماية ) .12

 قبل اللجنة الفنية المنظمة للسباق. عليه منو موافق 

ط لجميع المركبات المشاركة انق 6( عدد Roll Cage) ةالحماية للمركب ب قفصييجب ترك .13

انش  1.5( وال يقل قطره عن كروم مولين يكون مصنوع من الحديد من نوع )أبشرط 

 ملم. 4وبسماكة ال تقل عن 

 فصل خزان الوقود عن البطارية و ترك مسافة كافية.يجب  .14
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 على السائق لبس أحزمة األمان والخوذة قبل الدخول من بوابة االنطالق. .15

 شياء غير الثابتة داخل وخارج السيارة.يتعين ازالة كافة األ .16

 

 

 

 

 

 

 لجميع الفئات الشروط الفنية

 BF(، من نوع )inches12.5( وبعرض )inches35أقصى ارتفاع يسمح به لحجم اإلطار هو ) .1

GoodRich.وال يسمح بأي تعديل على اإلطارات ) 

ال يسمح للمتسابق تغيير هيكل السيارة الخارجي ووضع هيكل صغير ال يناسب حجم المحرك  .2

 وقوته.

 اليسمح قطع الشاسيه. .3

 .ما عدا فئة الهايلوكس يسمح بهيكل الفيبر جالس .4

 اليسمح بالعبث بهيكل السيارة أو إزالة سقف السيارة العلوي. .5

تاح رئيسي لفصل التيار الكهربائي للحاالت الطارئة، ويجب أن يكون قريب من يشترط وجود مف .6

 السائق.

صلية المكتملة والجدار الواقي من النار رضية األتركيب الهيكل األصلي مع صفيحة األيشترط  .7

 إلزامي في السيارات.

 ( Roll Cageقواعد األمان ) حزام األمان
 المركزيةالطفاية 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 للهايلوكس قواعد األمان
(Roll Cage for Hilux)   
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 (قرار اللجنةن يكون المحرك في الموقع األصلي للهيكل.)أيجب  .8

 .Differential) ال يسمح بتغيير نظام عمود الحركة األصلي للمركبة )دفريشن  .9

 (. Coilيسمح بتغيير نوع أو وضعية الجنبيل )الكويل .10

 (.Springيسمح بتغيير نوع أو وضعية السبرنج ) .11

 ال يسمح بتغيير اللينكات.  .12

 لخزان الوقود خارج السيارة (Breatherر )البريثيجب وجود قطعة  .13

 (. Intermediate steering shaftاستخدام عمود المقود )ستيرنج( متحرك )يجب  .14

 (Full hydraulic steeringال يسمح باستخدام مقود )ستيرنج( هيدروليكي بالكامل ) .15

باستخدام إطارات من نوع ديزرت ماستر فقط  (غاز  Ls سلندر )8 سلندر غاز و فئة6لفئة يسمح  .16

(desert master بارتفاع )أو إطارات   انش 12وعرض  انش 35BF Goodrich   وعرض  35بارتفاع

  انش. 12.5
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 ئات السياراتف

 ( سلندر مفتوح 8و سلندر 6الفئة األولى )  

 يسمح بجميع أنواع المحركات  .1

 يسمح بجميع أنواع ناقل الحركة. .2

 السيارة تزويدا كامال  .يسمح بتزويد محرك  .3

 األمن والسالمة.شروط يجب أن تكون مطابقة للشروط الفنية و  .4

 ( LS V8 Turbo ) الثانيةلفئة ا 

 ليتر ومادون. 6.2حجم  LSيسمح بمحركات  .1

2. .  يسمح بتزويد المحرك تزويدا كامال 

 يسمح بإستخدام التوربو و السوبر جارج و الغاز. .3

 (.Original Blockصلي للمحرك )اليسمح بتغيير البلوك األ .4

 (.Original Headصلي )اليسمح بتغيير رأس المحرك األ .5

 رأس المحرك.و  البلوكاليسمح بوضع صفيحة بين  .6

و على البلوك ( Original Headال يسمح بتركيب براغي إضافية على رأس المحرك ) .7

(Original Block.) 

 و تغيير أجزاءه الداخلية فقط.أ األصلي رأس المحرك مح فقط بالتعديل علىيس .8

 يشترط وجود علبة التروس األصلية للسيارة. .9

وجود خانة و خلفي وجود غيار شرط غيار واحد مع أو /  يسمح بناقل الحركة متعدد الغيارات .10

 .(Neutral)فارغة 

 وتوماتيكي متعدد الغيارات.اليسمح بتركيب الدبل األ .11

 .(LOCK-UP ) (Multi stage Clutchesالكلتش متغير النسب )اليسمح بتركيب  .12

( بثالثة غيارات فقط قطعة واحدة TH400) من نوع وتوماتيكيسمح باستخدام الجير األ .13

 .وكيس وكالة

 Lock up converterيمنع تركيب  .14
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 (توربو -  سلندر 6) الثالثةالفئة  

 السوبر جارج و الغاز. يسمح بإستخدام التوربو و .1

2. .  يسمح بتزويد المحرك تزويدا كامال 

 و تغيير أجزاءه الداخلية فقط.أ األصلي مح فقط بالتعديل على رأس المحركيس .3

 .4.0L  ((Jeepأو تويوتا  4.5وأنيسان  4.8بمحركات فقط يسمح  .4

 ( حسب نوع السيارة.Original Blockصلي للمحرك )اليسمح بتغيير البلوك األ .5

 (حسب نوع السيارة.Original Headصلي )اليسمح بتغيير رأس المحرك األ .6

 رأس المحرك.و  البلوكاليسمح بوضع صفيحة بين  .7

و على البلوك ( Original Headال يسمح بتركيب براغي إضافية على رأس المحرك ) .8

(Original Block.) 

 يشترط وجود علبة التروس األصلية للسيارة. .9

خلفي وجود خانة وجود غيار شرط غيار واحد مع أو /  متعدد الغياراتيسمح بناقل الحركة  .10

 .(Neutral)فارغة 

 وتوماتيكي متعدد الغيارات.اليسمح بتركيب الدبل األ .11

 .(LOCK-UP ) (Multi stage Clutchesاليسمح بتركيب الكلتش متغير النسب ) .12

فقط قطعة واحدة  ( بثالثة غياراتTH400) من نوع وتوماتيكيسمح باستخدام الجير األ .13

 .وكيس وكالة

 .Lock up converterيمنع تركيب  .14

 ( في هذه الفئة. bell housingيسمح يتغيير البيل هاوسنج )  .15
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 "فئة جديدة" غاز (: LS -سلندر 8) الرابعةالفئة  

 لتر وما دون 6.2ات بحجم بمحركفقط يسمح  -1

.يسمح بتزويد المحرك تزويدا  -2  كامال 

 يسمح بإستخدام الغاز فقط. -3

 (.Original Blockصلي للمحرك )اليسمح بتغيير البلوك األ -4

 (.Original Headصلي )اليسمح بتغيير رأس المحرك األ -5

 رأس المحرك. و البلوكاليسمح بوضع صفيحة بين  -6

و على البلوك ( Original Headال يسمح بتركيب براغي إضافية على رأس المحرك ) -7

(Original Block.) 

 و تغيير أجزاءه الداخلية فقط.أمح فقط بالتعديل على رأس المحرك يس -8

 يشترط وجود علبة التروس األصلية للسيارة. -9

جود و وجود غيار الخلفي وشرط غيار واحد مع  أو / يسمح بناقل الحركة متعدد الغيارات -10

 .(Neutral)خانة فارغة 

 متعدد الغيارات.وتوماتيكي اليسمح بتركيب الدبل األ -11

 .(LOCK-UP ) (Multi stage Clutchesاليسمح بتركيب الكلتش متغير النسب ) -12

( بثالثة غيارات فقط قطعة واحدة TH400) من نوع وتوماتيكيسمح باستخدام الجير األ -13

 .وكيس وكالة

د ي( بارتفاع ال يزdesert masterستخدام اإلطارات من نوع ديزرت ماستر )بإلهذه الفئة يسمح  -14

 انش. 12.5وعرض  35بارتفاع   BF Goodrichأو إطاراتانش  12انش وعرض ال يزيد عن  35عن 

 .Lock up converterيمنع تركيب  -15
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 سلندر غاز (:6)  الخامسةالفئة  

 .4.0L  ((Jeepأو تويوتا  4.5وأنيسان  4.8بمحركات فقط يسمح  .1

2. .  يسمح بتزويد المحرك تزويدا كامال 

 يسمح بإستخدام الغاز فقط. .3

 .(Original Blockصلي للمحرك)اليسمح بتغيير البلوك األ .4

 .(Original Headصلي)اليسمح بتغيير رأس المحرك األ .5

  رأس المحرك اليسمح بوضع صفيحة بين المحرك و .6

( وعلى البلوك original head) األصلي س المحركأعلى ر ال يسمح بتركيب براغي إضافية .7

(original block). 

 .و تغيير أجزاءه الداخلية فقطأ األصلي يسمح فقط بالتعديل على رأس المحرك .8

 ي.يشترط وجود علبة التروس األصلية للسيارة في حالة الجير العاد .9

وجود غيار خلفي ووجود خانة شرط مع  غيار واحدأو /  يسمح بناقل الحركة متعدد الغيارات .10

 .في حالة الجير العادي (Neutralفارغة )

( بثالثة غيارات فقط قطعة واحدة وكيس TH400) من نوع وتوماتيكيسمح باستخدام الجير األ .11

 وكالة.

 .وتوماتيكي متعدد الغياراتال يسمح بوجود الدبل األ. .12

 .(LOCK-UP ) (Multi stage Clutchesاليسمح بتركيب الكلتش متغير النسب ) .13

د ي( بارتفاع ال يزdesert masterاإلطارات من نوع ديزرت ماستر )ستخدام بإلهذه الفئة يسمح  .14

 انش. 12.5وعرض  35بارتفاع   BF Goodrichأو إطاراتانش  12انش وعرض ال يزيد عن  35عن 

 .Lock up converterيمنع تركيب  .15

 ( في هذه الفئة. bell housingيسمح يتغيير البيل هاوسنج )  .16

 

 

http://www.lsc.ae/


sc.aeLwww. 

P a g e  | 11 

 (الهايلوكس )  السادسةالفئة 

 الحظة هامة:م 

يسمح المشاركة في هذه الفئة فقط للسيارات المشاركة والمتأهلة في بطولة  -

 االستعراض الرملي خالل مهرجان ليوا الرياضي.

 سمح بتزويد محرك السيارة تزويدا كامال  .ي -1

البلوك سلندر بشرط وجود  8سلندر و 6سلندر و 4يسمح بجميع أنواع محركات المصنع الــ  -2

 (.Original Head) للمصنع صليرأس المحرك األو  (Original Block) للمصنعصلي األ

 يشترط استخدام الجير العادي مع وجود خانة فارغة وغيار خلفي. -3

 يسمح باستخدام الجراف فقط وبجميع أنواعه. -4

 ذات الكابينة الواحدة )دفع خلفي(.  الهايلوكسيسمح فقط بمشاركة  -5

 (.4x4ال يسمح باستخدام الدبل) -6

 يشترط وجود هيكل السيارة األصلي )الحديد(. -7

 وكالة.اليشترط شاصي   -8

 ال يسمح بقص أو تعديل الشاصي األصلي -9

 او غرفة السيارة ال يسمح باستخدام الفايبر على األبواب أو صندوق السيارة -10

 ( وكالةFirewallيشترط جدار حماية ) -11

 يشترط وضع المحرك في مكانه األصلي -12

 (wheelie barsال يسمح باستخدام عمود االرتكاز ) -13

 الموضح بشروط األمن والسالمة. نقاط" 4" مرتكز على  يجب االلتزام بتركيب الرول كيج -14

 األمن والسالمة.شروط يجب أن تكون مطابقة للشروط الفنية و  -15

يسمح باستخدام الفايبر جالس او االلمنيوم على جميع اجزاء  يشترط رفارف وكالة حديد وال -16

 السيارة كاملة.

 الفايبر جالس او االلمنيوم  يجب استخدام جسم السيارة الوكالة وال يسمح ب -17

http://www.lsc.ae/
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الفايبر جالس او االلمنيوم  على أرضية السيارة أو جوانب الغمارة أو الصندوق أو ال يسمح ب -18

 يارة.التخفيف بشكل عام على اجزاء الس

في حال قص جزء من جسم السيارة لتركيب الجراف يجب االلتزام بالمسافة المحددة للقص   -19

 . انش 5بحد أقصى 

 (wheelie bars)  االرتكاز عمود باستخدام ال يسمح  -20
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